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Het is ons gebleken, dat niettegenstaande de Attaciis-

vlinders tot de grootste Heterocera behooren, toch de ver-

schillende soorten en vormen zoo weinig bekend zijn en is

dit wel in hoofdzaak te wijten aan de versnippering in de

literatuur. Wij meenen daarom een nuttig werk te verrichten

door het een en ander hieromtrent mede te deelen.

Natuurlijk was het niet wel mogelijk alle literatuur te

onderzoeken en te noemen, omdat dikwerf misschien zeer

interessante mededeelingen werden gedaan in meer of minder

locale tijdschriften enz., die moeilijk bereikbaar zijn.

Op volledigheid mogen wij dus in geenen deele bogen.

In ons opstel geven wij een lijst der bekende Indo-Austra-

lische soorten en ondersoorten, zooveel mogelijk gerangschikt

naar hun geologische verbreiding.

Wij voegen verder enkele opmerkingen en citaten toe, die

voor een kort algemeen overzicht van het genus Attacus

van nut kunnen zijn.

Bij vergelijking der imagines valt het op, dat in de Indo-

Australische gebieden talrijke vormen voorkomen, die onder-

ling zoo zeer van elkander verschillen, dat men deze in

talrijke soorten en ondersoorten heeft kunnen splitsen, terwijl

zelfs enkele soorten tot geheel aparte genera zijn terug-

gebracht.

Zoo worden Attacus edwardsii White, afkomstig uit Dar-

jeeling enz. (Eng. Indie), Att. staiidingeri ROTHSCH.van Java

en Sumatra, benevens een waarschijnlijk nog onbeschreven

soort afkomstig uit Thibet, in de collectie van Ch. Oberthür,
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gerangschikt onder het genus Arclico-attacus. 7S\& o. a. WATSON
in Packard Mem. Nat. Acad. of Sciences XII, p. 265, benevens

de talrijke prachtige platen in hetzelfde werk.

De tegenwoordige Coscinocera hercules MiSK., benevens

enkele subspecies, afkomstig uit Noord-Australie, Nieuw

Guinea, Biak etc, werden vroeger eveneens onder het genus

Attacus gerangschikt.

Ook de vertegenwoordigers van het geslacht PJiilosauiia

Grote, Samia Hbn. enz., waaronder de bekende cynthia

Drury, lunula Walker, walkeri Felder, insularis Voll.,

preyeri BUTLER, en verdere subspecies werden vroeger onder

Attacus gerangschikt.

Het onderzoek heeft bewezen dat deze scheiding zeer terecht

werd gemaakt en wenschen wij ons daarom nu speciaal bezig

te houden met de vormen van het genus Attacus, zooals

dit tegenwoordig wordt opgevat.

1. Attacus atlas atlas L.

(Bombyx atlas) Syst. Nat. I, p. 495, No. i (1758).

Habitat: Sikkim (?)

2. Attacus atlas silhetica Hele.

Journ. As, Soc. Béng. VI, p. 41, No. 4 (1837).

Watson, Mem. Nat. Ac. of Sciences (i 914), pi. XC, f. a. $.

Habitat: Assam, Khasia Hills.

3. Attacus atlas talus Hbn.

HüBNER, Verz. bek. Schmett., p. 156, No. 161 5 (1822?).

(Bombyx atlas). Cramer. Pap. Exot. I, t. 9. a. (1775).

Habitat: Canton, China.

4. Attacus atlas taprobanis MOORE.

MOORE, Lep. Ceylon, II, p. 124, t. 127 (1883).

Habitat: Cejion. — In afwijking met den vorm van Java

heeft de larve op de naschuivers een ovalen rooden ring,

die bij de Java-exemplaren tot een bruine vlek is vervormd.

Ook Hampson in zijn ,, Moths of India", Vol. i, p. 16,

spreekt over dezen rooden ring.

5. Attacus atlas gladiator FRÜHST.

FrlilST., Entom. Meddelelser, 1904, p. 285.

Habitat: Siam, Malakka (Singapore)

I (j", 2 $$. —Riouw Linga Arch, Mus. Nat. Hist. Leiden.
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6. Attacus atlas mciìuillcìii Watson.

Watson, Mem. Nat. Ac. of Sciences (19 14), pi. XCI, fig. a.

Habitat : Port Blair - Andamanen Eil.

7. Attacus atlas smnatraniis FRÜHST.

Frühst., 1. e, p. 286.

Habitat: W. Sumatra.

8 Attacus atlas shnalurana WATSON.

Tijdschr. v. Entom., Vol. 58, p. 278, pi. 10.

Habitat: Simaloer.

I ($. Type in Museum Nat. Hist. Leiden.

9. Attacus atlas manmis FRÜHST.

Frühst., 1. e, p. 286.

Habitat : N. Borneo (Kini-Baloe Geb.), Palawan (zie Semper).

10. Attacus atlas roseus Fruhst.

Frühst., 1. c, p. 287.

Habitat: West Java (Gedeh).

1 1

.

Attacus atla'è triumphator Frühst.

Frühst., Ins. Börse, 1903.

Habitat : Oost Java (Malang-Lavvong).

Ten einde iets meer te weten te komen omtrent de levens-

wijze enz. van de Javaansche Attacus-\ox\\\ç^x\, meenden wij

niet beter te kunnen doen, dan ons te wenden tot Prof. Dr.

W. ROEPKE te Wageningen.

Met buitengewone welwillendheid voldeed de Heer RoEPKE
aan ons verzoek en geven wij nu onderstaand een uittreksel

van zijn fchrijven.

,, Gaarne voldoe ik aan Uw verzoek om U het een en ander

over Attacus atlas van Java mede te deelen. Het insect komt

er algemeen veelvuldig voor en wel vanaf de zeekust tot

ongeveer 1500 M. hoogte en soms ook wel nog iets hooger.

Echter is het insect in de hoog gelegen streken niet meer

zoo algemeen als in de laagte. Buitengewoon veelvuldig

treedt Attacus atlas soms in Kina-tuinen op, op een hoogte

van ongeveer 800 —1200 M., daarbij ernstige schade aan de

plantsoenen toebrengende, omdat de rupsen zeer vraatzuchtig

zijn. De vlinder komt na het invallen der duisternis gaarne

op het lamplicht af, trekt dan zelfs de aandacht van leken,
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die het dier vangen en dan meenen eene groote zeldzaam-

heid te bezitten, terwijl het in werkelijkheid een zeer gewoon

insect geldt.

,,De vlinder heet bij de Inlanders algemeen ,,koepoe-gadja",

d. i. ,,olifantsvlinder", de rups ,,oelar koepoe-gadja", bij de

Soendaneezen ,,hileud (rups) badori". De Inlanders op Java

zijn nóch voor de vlinders nóch voor de rups bevreesd en

zien er geen bezwaar in ze te dooden. Een of ander bijgeloof

is er niet aan verbonden, althans ik heb er nooit van gehoord.

,,De rups is van een licht blauwgroene kleur. Op de

naschuivers aan weerszijden een donker purperroode, ovale

vlek, die echter m. i. niet bijzonder in het oog valt. Veel

opvallender is, dat de dikke vette rups een en al ,,gebedakt"

is, d. w. z, in een wit poeder is gehuld, dat aan de buikzijde

het minst is ontwikkeld, aan de rugzijde echter een tamelijk

dikke laag vormt en aan de uitsteksels soms in vlokjes hangt,

vooral wanneer deze poederlaag zich ongestoord heeft kunnen

ontwikkelen. Met regenbuien en ook door andere mechanische

invloeden wordt deze laag heel gauw beschadigd, evenwel

groeit zij weer aan. Het geldt denkelijk een wasuitscheiding,

die door bepaalde huidklieren wordt voortgebracht. Het is

wel mogelijk, dat door een dergelijke wasuitscheiding de rups

min of meer tegen natuurlijke vijanden is beschermd. Op
den rug heeft de rups vier rijen van vleezige uitsteeksels,

die iets naar achteren zijn gericht. De rups is zeer polyphaag,

zij leeft op een groote verscheidenheid van planten, liefst

evenwel struikachtige. Onkruiden en grassen worden ver-

smaad, alleen Stachytarpheta, een bekend onkruid, wordt

graag gegeten. Van heesters worden geprefereerd Malvaceeën

(Hibiscus e. d., kembang spatoe. Eriodendron), Anonaceeën,

Persea, Mangifera, Peper en vele anderen. Kina noemde ik

reeds. Sommige gewassen schijnen constant versmaad te

worden, dit is mij ten opzichte van thee en koffie (en cacao,

meen ik) opgevallen. De poppen rusten in bruine, zeer stevige

cocons, die tusschen gebladerte zijn verscholen, maar stevig

zijn verankerd met behulp van weefsel, dat langs de blad-

stelen naar het takje toe is gesponnen. De rupsen zijn zeer

traag en verwijderen zich niet graag van de plaats waar ze

zitten. Ook ter verpopping loopen ze zoo min mogelijk en
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verspinnen zich liefst op de tak, die hen als verblijfplaats

heeft gediend. Noodzaakt men ze in gevangenschap vaak

van plaats te verwisselen, dan kweekt men kleine exemplaren,

als dat b.v. met Papilio-rupsen het geval is. In de vrije natuur

worden de cocons sterk aangestoken door een groote, gele

sluipvvesp uit het geslacht Xanthopimpla. Is de weersgesteld-

heid vochtig, dan komen de poppen geregeld na enkele

weken uit, bij droge weersgesteldheid liggen zij soms wel

een half jaar. De vlinder komt Iaat in de avonduren uit,

blijft op het cocon zitten en vliegt en paart den eersten

nacht nog niet, maar pas in den daarop volgenden. Naar

Saturnidenaard lokt een wijfje zeer talrijke mannetjes, zoodat

men wel eens meerdere mannetjes in de nabijheid van een

,, paartje" ziet zitten. Van 157 cj'cj', door mij in het begin

van 1909 opgekweekt uit poppen, verzameld op de onder-

neming Maswati (Preanger), schommelde de lengte der voor-

vleugels tusschen 87 en 1 14 mM., van 132 $Ç idem tusschen

92 en 125 mM. Voor een 264 tal dezer exemplaren was de

lengte van den voorvleugel als volgt :

Voorvleugel-
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Tot zoover de mededeeliiigen van den Heer ROEPKE.

Wij wenschen den Heer Roepke hierbij te danken voor

zijn belangrijke mededeelingen.

HORSFIELD en MoORE, Cat. of Lep. Ins. at East India

House, Vol. II, 1859, pi. XX, fig. 2, geeft een zeer goede

afbeelding van de larve van den Java-vorm, Ook hier is

duidelijk de bruine vlek op de naschuivers te zien. Dit klopt

dus volkomen met de beschrijving van Prof. ROEPKE.

Van den Heer van Eecke ontvingen wij tej- bezichtiging

een fraaie aquarel, voorstellende een rups van den Atlas-

vlinder van Java, afkomstig uit de nalatenschap van de Heeren

Piepers en Snellen, welke geheel overeenkomt met de

hierbovenstaande beschrijvingen.

Hieruit blijkt dus dat er niet alleen een verschil tusschen

de imagines, van de verschillende localiteiten bestaat, maar

ook dat constante afwijkingen bij de larven kunnen worden

geconstateerd.

12. Attaciis erebus FRÜHST.

Frühst., En torn. Meddelels, 1904, p, 289.

Habitat : N. Celebes.

Ook Watson e. a. beschouwen erebus als een goede soort.

13. Attacus lorqiiinii FELDER.

Feldr., Wien. Ent. Mon. V, p. 306 (1861).

Maassen & Weym. Beitr. Schmett. III, fig. 46 en 47.

George Semper, die Schmett. d. Philipp. Inseln. Vol. II,

pag. 383, pi. e, fig. 1—5.

Habitat: Philippijnen (Luzon, Mindoro, Cebu). Watson
zegt hiervan de larve te hebben, die sterk verschilt met

de larve van atlas. Beschouwt men de afbeelding in

Semper, dan is het verschil met de afbeelding van

Horsfield en Moore duidelijk te zien ; de kleur is

donkerder en zijn de vleezige uitsteeksels op rug en

zijden veel dunner, korter en spitser.

Semper noemt als voedselplanten : Ilang-ilang (Cananga),

Guyabas (Psidium).

14. Attacus lorqiiimi caesar Maass. en Weym.
Attacus imperator Kirby, d*. Syn. Cat. Lep. Het. I, p. 746

(1892). Maass. en Weym., 1. c. II, fig. 22 en 23.

Habitat : Philippijnen, Mindanao, Bohol.
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15. Attacus lorqiiinii rotuiidus JURR. en LiND, Zie pi. 11.

Tijdschr. van Ent. Verslag Verg. Ned. Entom. Vereen.

15 Febr. 1920, p. X.

1 S van Eil. Batjan, in coll. JURRIAANSE. Deze vorm ken-

merkt zich door een bijzonder korten voorvleugel-apex en

zeer korte ronde achtervleugels, waardoor het geheele model

van den vlinder zeer gedrongen wordt.

In onderdeden wijkt de teekening af van de typische

lorqtdnii van de Philipp\-nen, zooals afgebeeld in Maassen,

Beitr. zur Schmetterlingkunde 1869, pi. 46, als volgt:

De basale lijn op de voorvleugels is op ader 2 sterk

buitenwaarts gebroken. Het discale veld is veel breeder. De
sub-marginale lijn is zwart en gegolfd en wordt gevolgd door

een marginalen onduidelijk gegolfden lichtbruinen band.

De achtervleugels vertoonen een zeer breed discaal veld,

dat aan het basale deel wordt begrensd door een band,

die evenwel niet geheel doorloopt tot aan den achterrand.

Onderzijde als bovenzijde, doch lichter gekleurd.

Lengte voorvleugel 105 mM.
I $ in de coll. JOICEY (The Hill Museum) van Batjan, waarvan

hij zoo welwillend was ons de volgende beschrijving te geven :

,, There is very little white scaling on the costa near

apex of fore-wing, which is very pronounced in craiiicri.

(Hij vergelijkt hier met crameri, omdat hem het S niet

bekend is). The discal band is less crenulate and is

bent strongly inwards, between veins 2 and 4. The white

basal band is thickened and is straight (not curved as

in cranieri), from the origin of vein 2 to the inner

margin. On the hind wing the basal line is extended

below cell to inner margin. The discal line is thin and

less crenulate (scalloped) than in cranicrj. There is no

white distal scaling, bordering the discal line, but beiieath

there is a broad white band".

16. Attaais crameri Feld.

Feld. Sitz. Acad. Wiss. Wien. XLIII, p. 31, No. d-j (1861).

Att. atlas Stole., Pap. Exot. IV, t, 381, c, 382 A (1782).

Aderstelsel, WATSON. Mem. Nat. Ac. of Sciences, Vol.

XII, p. I, p. 264, pi. XLVI f. 2.

Habitat : Amboina.
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17. Attacus cratneri anrantiacits ROTHSCH.

ROTHSCH. Nov. Zool. II. 1895, p. 36.

Habitat : Kei Eilanden.

18. Attaciis cramcri inopinatus JURR. en LiND. (zie plaat 12).

Tijdschr. v. Ent. Versi. Verg. 15 Febr. 1920 p. IX.

Twee (SS van Maumeri, Eil. Flores, Aug. 1910 en Jan.

191 1 e. p., benevens 2 cocons, in coll. JURRIAANSE.

Deze ondersoort gelijkt wat betreft algemeene teekening,

vorm der vensters en kleur, het meest op rr^?//^;-/ Felder van

Ambon, doch is veel kleiner, de voorvleugels zijn smaller,

de voorrand is minder sterk gebogen, de achterrand loopt

meer binnenwaarts en is niet gegolfd, de vensters zijn nog

kleiner en weinig doorzichtig. De basale lijn der voorvleugels is

vanaf den voorrand tot aan de middenader sterk binnenwaarts

gebogen, springt daar puntvormig naar buiten en verloopt

dan buitenwaarts gebogen naar den binnenrand. De discale

lijn is tot ader 2 scherp geteekend en verloopt verder zeer

onduidelijk buitenwaarts gebogen naar den binnenrand. De

sub-marginale lijn is zeer dun, zwart en gegolfd. De achter-

vleugels hebben een ongegolfden achterrand. De basale lijn

is onduidelijk. De discale lijn is niet zoo scherp gehakkeld

en loopt op ader 2 zeer sterk buitenwaarts. De onderzijde

der beide vleugels is minder geteekend dan bij crameri.

Lengte voorvleugel 100 mM.

19. Attacus dolicrtyi RoTHSCH.

ROTHSCH. 1. C, p. 36 pi. X, fig. I S-

2 (S<S van Deli (Port Timor).

1 S van Oinanisa (Ned. Timor) Tring Museum.

20. Aitaciis dohcrtyi intermedins JURR. en LiND. (zie plaat 13).

Tijdschr. v. Ent. Versi. Verg. i5-2-'20, p. IX.

2 SS en 2 $$ Tring Museum.

I (S van Eil. Roma en i c?, Eil. Dammer. Tring Museum.

I c?, 2 $$ van Tenimber. Coll. Joicey (The Hill Museum).

3 66 en 3 $$ van Eil. Tenimber, in Coll. JURRIAANSE.

De 6 wijkt in hoofdzaak af van Rothschild's afbeelding in

de Nov. Zool. deel II, 1895, pi. X, fig. i, door de volgende

kenmerken. Voorvleugels : het voorste deel van de basale
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lijn die bij dolicrtyi recht is, is hier sterk binnenwaarts

gebogen, het venster is kleiner en halvemaanvormig.

De discale band is minder sterk gegolfd, buitenwaarts

donkerrood gezoomd en daarna sterker wit bestoven.

Sub-marginale lijn donker bruinrood. Een marginale donker-

bruine band loopt langs het grootste deel van den achterrand.

De staarthoek der achtervleugels is spitser. Het discale veld

scherper rood omlijnd met dezelfde witte bestuiving aan de

buitenzijde. De sub-marginale lijn donker bruinrood, gevolgd

door een marginale donkerbruinen band.

Onderzijde der beide vleugels als bovenzijde, doch lichter.

Lengte voorvleugel 98 —108 mM.
De Ç komt, wat teekening betreft, geheel overeen met

den (5", de kleur is iets lichter, de basale band op vóór- en

achtervleugels veel breeder en helder wit, terwijl bij alle

3 exempl. op de voorvleugel nog een klein venster aanwezig is.

Bij het grootste exempl. bevinden zich op de achtervleugels

boven het gewone venster nog twee smalle langwerpige

vensters. Onderzijde als bovenzijde, doch lichter.

Lengte voorvleugel 120 —130 mM.

21. Attaciis dohertyi ivardi ROTHSCH.

ROTHSCH. Nov. Zool. 1910.

Hab. N.W. Australie. Port Darwin.

I (^, I ? Coli. Watson.

Rotterdam, 12 April 1920.


